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PROCES  VERBAL 
al şedinţei din data de 10 decembrie 1997 

 
 

 
  La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, lipsind domnii 
Ioan Oltean, Grupul parlamentar USD-PD şi Gheorghe Tokay, Grupul 
parlamentar UDMR, care este membru al Guvernului. 
  Şedinţa este condusă de domnul Marţian Dan, preşedintele 
comisiei, care, în deschidere, informează membrii comisiei asupra faptului că, 
pe lângă punctele înscrise pe ordinea de zi şi care vor fi discutate în prima 
parte a şedinţei comisiei, la ora 12,oo Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale urmează să se întâlnească cu membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, pentru a lua în discuţie 
propunerea legislativă pentru reglementarea folosirii unor lăcaşuri de cult 
aparţinând Bisericii Ortodoxe Române de către Biserica Română Unită cu 
Roma (greco-catolică). 
  Această propunere este o formă îmbunătăţită a propunerii 
legislative privind utilizarea unor lăcaşuri de cult de către Biserica Română 
Unită cu Roma (greco-catolică), iniţiată de către domnul senator Matei Boilă 
şi adoptată de Senat în şedinţa din 12 iunie 1997. 
  În continuare, domnul preşedinte propune ordinea de zi a 
şedinţei comisiei, care include 2 puncte: 
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi 
recunoaşterea diplomelor. 
  2. Proiectul   de  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 76/1997 privind majorarea salariilor de bază pentru unele categorii de 
personal din învăţământ. 
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  Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi. 
  Se trece la examinarea propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de 
învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor. 
  Înscris la cuvânt, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner 
consideră că nu există nici un motiv ca să nu se dea un aviz favorabil acestei 
propuneri legislative. 
  În principiu, toată lumea este de acord cu existenţa 
învăţământului particular. Din păcate, sunt şi unele probleme cărora ar trebui 
să li se dea o mai mare importanţă. Una dintre ele este calitatea predării. 
Întrucât o serie de profesori şi alte cadre universitare predau atât în cadrul 
facultăţilor de stat, cât şi la câteva facultăţi particulare mulţi dintre ei ajung, 
din cauza supraaglomerării, în situaţia de a neglija calitatea predării. 
  Un alt aspect este acela al taxelor mari plătite de studenţi; unele 
din aceste instituţii particulare de învăţământ sperior sunt adevărate firme de 
afaceri. 
  Se invocă de foarte multe ori problema calităţii dar, din păcate, 
verificarea acestei calităţi nu se face în nici un fel şi trebuie recunoscut faptul 
că un număr foarte mare de elevi slab pregătiţi, care nu trec examenul de 
admitere la facultăţile de stat, sunt absorbiţi de facultăţile particulare. Este de 
dorit să nu avem absolvenţi de instituţii de învăţământ superior care să 
semene cu cei ai şcolilor generale din vechiul regim, care terminau cursurile 
de 10 clase ale şcolii generale şi nu cunoşteau tabla înmulţirii. 
  Domnia sa subliniază că problema exigenţei trebuie să fie 
primordială. 
  Următorul vorbitor, domnul Tănase Tăvală, împărtăşeşte punctul 
de vedere al domnului Şerban Rădulescu-Zoner asupra calităţii 
învăţământului superior particular, adăugând că, pe lângă problemele 
invocate de antevorbitor mai apare şi problema unor profesori şi conferenţiari 
care au un grad de pregătire sub nivelul cerinţelor. În plus, din cauză că 
profesorii care predau la facultăţile de stat în cursul săptămânii şi ţin cursuri 
şi la facultăţile particulare, la acestea din urmă se ajunge la o aglomerare 
nefirească a programului de învăţământ la sfârşitul săptămânii, inclusiv 
sâmbăta şi duminica, fapt ce diminuează mult, din cauza suprasolicitării şi 
oboselii studenţilor, calitatea procesului de învăţământ. 
  O altă problemă este aceea că o serie de unităţi de învăţământ 
superior particulare nu au primit acreditare, lucrul acesta întâmplându-se mai 
ales în centrele universitare puternice şi cu tradiţie: Timişoara, Cluj etc., în 
timp ce unităţi de mai mică importanţă  şi cu un grad de pregătire mult mai 
modest au primit această acreditare. 
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  Menţionând faptul că comisiile de acreditare sunt aceleaşi la 
facultăţile particulare şi la cele de stat, domnul deputat Tănase Tăvală arată 
că apar note de subiectivism din partea profesorilor proveniţi de la facultăţile 
de stat care îşi cunosc bine elevii. 
  Doamna deputat Mitzura Arghezi se pronunţă în favoarea 
existenţei învăţământului privat dar consideră că el nu se justifică în 
domeniul medicinei. 
  Următorul vorbitor, doamna consilier Ivăncescu caută să înlăture 
îngrijorarea doamnei Mitzura Arghezi în ceea ce priveşte acreditarea 
facultăţilor de medicină, deoarece examenele de licenţă se dau cu profesori de 
la învăţământul de stat care sunt somităţi în materie. Nu trebuie, de asemenea, 
să se uite că în condiţiile actuale, când tinerii nu au prea multe şanse de  a 
găsi o ocupaţie sigură în câmpul muncii, aceste instituţii particulare absorb o 
serie dintre aceştia. 
  Subliniind necesitatea sprijinirii învăţământului particular, menit 
a fi o alternativă sau complementar în raport cu învăţământul superior de stat, 
domnul Marţian Dan insistă asupra câtorva aspecte negative în acest 
domeniu: dotare precară, lipsa - în proporţiile efectiv necesare - a unor cadre 
didactice competente, tendinţa de a înfiinţa instituţii de învăţământ superior 
în fiecare judeţ (situaţie ce duce la aceea că multe dintre ele sunt, în fapt, doar 
nişte licee ceva mai răsărite); preeminenţa mobilurilor mercantile în multe 
iniţiative de înfiinţare a instituţiilor de învăţământ superior private etc. 
  Propunerile de modificare şi completare a Legii 88/1993 
formulate de domnul deputat Florian Udrea sunt binevenite; ele trebuie 
adoptate pe fondul lor. Se ridică însă unele semne de întrebare cu două dintre 
ele, menţionate, de altfel, şi în avizul Consiliului Legislativ. Dacă, din 
necesităţi de concordanţă cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, 
autorul proiectul de lege propune mărirea de la 2 la 5 ani a termenului 
prevăzut la art. 6 din Legea 88/1993 pentru declanşarea procedurii de 
acreditare pentru facultăţile, colegiile şi specializările care îndeplinesc 
standardele prevăzute de lege, nu se poate, în schimb, a da curs celeilalte 
propuneri a autorului proiectului de lege care stipulează că procedura poate fi 
declanşată oricând, la cererea instituţiei de învăţământ superior interesată. A 
adopta o asemenea reglementare ar însemna, în practică, a lăsa această 
problemă la discreţia instituţiei de învăţământ în cauză. Aceasta, ştiind bine 
că nu îndeplineşte condiţiile de acreditare, ar putea prelungi "sine die" starea 
de autorizare provizorie. 
  Nu este de acceptat, de asemenea, nici propunerea autorului 
proiectului de lege de eliminare a ultimelor două teze din cuprinsul alin. 6 al 
art. 24 din Legea 88/1993 deoarece aceasta ar înlătura posibilităţile de control 
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de către Comisia de acreditare a respectării concrete a standardelor care stau 
la baza acordării autorizaţiei de funcţionare. 
  Cu o abţinere şi restul voturilor pentru, propunerea legislativă a 
fost avizată de membrii comisiei exceptând cele două aspecte prezentate de 
domnul preşedinte Marţian Dan referitoare la art. 6 şi alin. 6 al art. 24 din 
Legea 88/1993. 
  În continuare, Comisia a examinat proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 76/1997 privind majorarea salariilor de 
bază pentru unele categorii de personal din învăţământ. 
  Primul înscris la cuvânt, domnul deputat Liviu Mera, invocând 
faptul că salariile angajaţilor TESA din învăţământ sunt deosebit de mici şi că 
de mult timp nu s-a procedat la mărirea lor, a propus, ca la art. 1 din 
Ordonanţă, procentul de 25% să fie mărit la 30%. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner consideră că procentul 
de 25% menţionat în proiectul de lege al Guvernului este satisfăcător, având 
în vedere că persoanele beneficiare au numai studii medii şi că, prin aplicarea 
unui procentaj mai mare, s-ar micşora decalajul între aceştia şi cei cu studii 
superioare.  
  Deoarece nu s-a mai făcut nici o altă propunere de amendare, 
domnul preşedinte supune votului prima propunere, aparţinând domnului 
deputat Liviu Mera, de majorare a procentului de 30%. 
  Propunerea a obţinut 8 voturi pentru şi 1 împotrivă. 
 

* 
*    * 

 
  Cea de-a doua secvenţă a activităţii din ziua de 10 decembrie 
1997 a reprezentat-o şedinţa comună a Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale şi a Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 
  Pe ordinea de zi a şedinţei comune s-a aflat discutarea formei 
îmbunătăţite a propunerii legislative pentru reglementarea folosirii unor 
lăcaşuri de cult aparţinând Bisericii   Ortodoxe Române de către Biserica 
Română Unită cu Roma (greco-catolică). Aceasta este o alternativă la 
iniţiativa legislativă a domnului senator Matei Boilă, discutată şi aprobată de 
Senat în cursul lunii iunie 1997, dar respinsă în septembrie de Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor. 
  În deschidere, domnul Emil Popescu, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, prezintă membrilor comisiilor reunite 
motivele care au stat la baza reformulării acestei propuneri legislative şi 
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considerentele de principiu, constituţionale şi legale, care inspiră soluţiile 
propuse de rezolvare a contenciosului dintre cele două Biserici. 
  Au urmat dezbateri ample, la care au participat numeroşi membri 
ai celor două comisii şi unii deputaţi invitaţi la lucrări. 
  Cea mai mare parte a vorbitorilor s-a pronunţat pentru soluţia 
prezentată în textul propunerii legislative, formulând, însă, şi unele idei de 
amendare a acestuia. 
  Unii vorbitori, invocând autonomia cultelor religioase faţă de 
stat, s-au pronunţat împotriva propunerii legislative. 
  În urma dezbaterilor purtate şi ţinând seama de ideile şi 
sugestiile formulate în cursul lor, s-a apreciat oportun să se dea un vot de 
principiu favorabil asupra textului propunerii legislative. Acesta trebuie 
amendat în spiritul  unor propuneri judicioase formulate în timpul discutării 
lui în comisii, textul final şi raportul celor două comisii urmând a fi 
definitivate într-o şedinţă viitoare. 
  Supusă la vot, în sensul celor precizate mai sus, propunerea 
legislativă a întrunit majoritatea voturilor deputaţilor prezenţi la lucrări. 
 
 
 
PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
 
 
Marţian Dan       Şerban Rădulescu-Zoner  
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